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Sammanfattning    
Lipödem är en kronisk sjukdom som nästan uteslutande drabbar kvinnor. Utmärkande för 
lipödem är att underkroppen är oproportionerligt stor jämfört med överkroppen och drabbade 
områden svarar dåligt när kost och träning rekommenderas för att nå viktminskning.  Symtom 
som bland annat smärta, tyngdkänsla och svullnad är vanligt. Trots att lipödem beskrevs redan 
1940 och cirka 11 % av världens kvinnor har denna diagnos finns det mycket outforskat om 
sjukdomen och dess konsekvenser. Då det råder oklarheter om huruvida de drabbade erbjuds vård 
och behandling inom offentlig sjukvård är det av stor vikt att få mer kunskap om hur vården tar 
hand om dessa kvinnor. 

Syftet är att kartlägga hur symtombilden ser ut och om drabbade kvinnor erbjuds hjälp och 
behandling i den offentliga vården. 

Studien är en deskriptiv kvantitativ studie där 348 kvinnor med lipödem svarade på en enkät med 
frågor. 

Resultatet visar att det råder brist på kunskap om lipödem inom den offentliga vården och att 
möjligheten till behandling är begränsad.  

Rekommendationer och riktlinjer saknas för diagnosen på grund av bristen på forskning.  En 
förbättring av symtom ses hos ett stort antal deltagare, majoriteten bekostar dock själva sin vård 
och behandling när de inte får hjälp från offentlig vård. 

 
Nyckelord:  Lipödem, missdiagnostisering, oproportionerlig kropp, smärtor, fetma, fettsugning, 
vård, behandling. 
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INLEDNING 
Det finns en grupp kvinnor i Sverige som lider av sjukdomen lipödem. Vid lipödem ses en 
inflammation i vävnaden och de minsta blodkärlen drabbas av mikroangiopati vilket innebär små 
blodproppar, men även de ytliga lymfkärlen, fettcellerna och nerverna involveras i 
sjukdomsprocessen. Detta ger symtom som smärtor och det kan sänka deras hälsa och livskvalité. 
Det vi själva hade läst om sjukdomen på internet var att kvinnor som var drabbade av lipödem 
kände sig åsidosatta av den offentliga vården. Detta gjorde att vi blev intresserade av att 
undersöka hur möjligheterna till vård och behandling ser ut för dessa kvinnor. 

Forskning kring sjukdomen lipödem och dess konsekvenser anses vara begränsad. Detta kan vara 
en av anledningarna till att drabbade letar på internet och sociala medier. På Facebook finns 
grupper för kvinnor med lipödem och information om vilka behandlingsmetoder som finns. Där 
beskrivs dessa kvinnors berättelser och de svårigheter de går igenom både fysiskt och psykiskt.  

Vi har därför valt att undersöka hur symtombilden ser ut och om drabbade kvinnor erbjuds hjälp 
och behandling i den offentliga vården.  
 
 
BAKGRUND 
Lipödem beskrevs första gången 1940 av läkarna E.V Allen och E.A Hines. I deras studie från 
1949 beskrevs de drabbade patienternas ångest och känsla av skam på grund av ökade 
fettansamlingar på benen (Wold, Hines & Allen 1949). Det råder en osäkerhet om varför lipödem 
uppstår. Denna sjukdom är progredierande och kronisk och det kan vara svårt att förutse hur 
sjukdomen kommer att försämras över tid eftersom det skiljer sig från person till person (Dudek, 
Białaszek & Ostaszewski 2016). Trots att lipödem beskrevs för nästan 80 år sedan började 
nuvarande diagnoskod inte gälla förrän år 2017 (Stockholms läns landsting 2017).  
 
Vem drabbas av lipödem? 
Det är i stort sett bara kvinnor som drabbas av lipödem. Karaktäristiskt för sjukdomen är att 
underkroppen så som ben, höfter och stuss är oproportionerligt stor i jämförelse med 
överkroppen, dock är fötterna opåverkade och smala (Canning & Bartholomew 2018). 
Sjukdomen utvecklas vid hormonella förändringar såsom graviditet, barnafödande eller 
klimakteriet. Lipödem är en sjukdom som 11% av världens kvinnor beräknas lida av (Al- 
Ghadban, Cromer, Allen, Ussery, Badowski, Harris & Herbst 2019). Det finns endast ett fåtal 
män som diagnostiserats med lipödem och enligt Szél, Kemény, Groma och Szolnoky (2014) har 
dessa rapporterade fall uppvisat förhöjda nivåer av tillväxthormon eller testosteron eller haft en 
leversjukdom.  
 
Det är en av nio kvinnor som drabbas av lipödem och de får ofta en felaktig diagnos, detta 
eftersom det finns kunskapsluckor om sjukdomen och tillgängliga behandlingsmetoder. 
Diagnosen som de ofta får är fetma varför råd om kost och motion ges för att nå viktminskning. 
Då lipödem svarar dåligt på dessa åtgärder finns det risk att råden istället leder till kroppsförakt 
och en känsla av hjälplöshet över den ökande mängden kroppsfett (Buck & Herbst 2016). Region 
Östergötland beskriver att patienter som fått diagnosen fetma gjort magsäcksoperationer som 
senare förvärrat deras lipödem (Region Östergötland 2018).  Motioner kring lipödem och 
drabbade kvinnors rätt till vård har lämnats in till riksdagen ett flertalet gånger. Dessa motioner 
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har lämnats in varje år mellan 2015–2019 och fått avslag, trots att regeringen anser att statliga 
riktlinjer för diagnos och behandling bör utarbetas (se bilaga 5). 
 
Tillägg  
Efter det att författarna lämnade arbetet för granskning uppdagades ett pressmeddelande den 18 
december 2019 gällande år 2020. I detta framgår att SBU (Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering) fått ett uppdrag från regeringen gällande en rad sjukdomar som drabbar 
kvinnor. Lipödem är en av de sjukdomar, där SBU ska genomföra en utvärdering av det 
vetenskapliga stödet och ska innehålla en systematisk översikt av effekter av olika insatser och 
tester. Lipödem är en av två sjukdomar som senast ska redovisas den 20 juni 2021 
(Regeringskansliet 2019). 

 
Konsekvenser av kronisk sjukdom 
Livskvalitén kan påverkas av kronisk smärta, minskad rörlighet, artros, åderbråck, långsam 
sårläkning och lymfödem. På grund av dessa fysiska och psykiska konsekvenser ökar risken för 
patienten att drabbas av ätstörningar, ångest och depression (Dudek et al 2016). 
 
Patientperspektivet och sjuksköterskans roll 
När en person drabbas av en sjukdom kan det påverka hela livssituationen och ett lidande kan 
uppstå. Hur en person mår och påverkas efter att ha drabbats av en sjukdom är individuellt. För 
att vårdandet skall bli så bra som möjligt för den drabbade är det viktigt att personen är delaktig i 
sin vård och att sjuksköterskan utgår ifrån personens autonomi. Sjuksköterskan behöver vara 
öppen och lyssna på det som personen berättar. Den drabbade personen är expert på sin egen 
kropp och hälsa. Genom att sjuksköterskan har en öppenhet och uppmärksammar hur personen 
mår blir vårdandet mer anpassat för just denna person (Ekebergh 2015, ss. 18–22).  
Kunskap inom ämnet är av vikt för alla sjuksköterskor eftersom dessa kvinnor kan förekomma på 
alla vårdinrättningar. Sjuksköterskan kan vara den första kontakten som patienten får inom 
offentlig vård. Kunskapen kan göra att sjuksköterskan uppmärksammar symtom på lipödem och 
därmed kan ge stöd och vägledning. Enligt Dahlberg (2002) innebär vårdlidande att en lidande 
människa blir negligerad i sjukvården. Följderna av att lidandet hos patienterna inte 
uppmärksammas blir att de inte har någon möjlighet att vara en aktiv del i processen kring sin 
hälsa. En människa som inte känner sig hörd eller sedd och som inte räknas med kan känna sig 
förödmjukad och kränkt. Maktlöshet upplevs av patienter när de blir utestängda från sitt eget 
vårdande. Vidare beskrivs att ett vårdlidande som uppkommer där handlingar ej är så tydliga kan 
vara lika kännbart som när handlingarna är tydliga.  
 
Vad sker i kroppen vid lipödem?  
Dadras, Mallinger, Corterier, Theodosaidi och Ghods (2017) påvisar i sin studie att lipödem är en 
progredierande sjukdom där främst underkroppen påverkas med ökad fettvävnad och ödem.  
Analyser av fettvävnad från lipödem visar en skillnad i det subkutana fettets form och 
uppbyggnad från normal fettvävnad. (Priglinger, Wurzer, Steffenhagen, Maier, Hofer, 
Peterbauer,  Nuernberger,  Redl,  Wolbank,  & Sandhofer 2017). Förutom de förstorade 
fettcellerna ses en ökad interstitiell vätska (vätskan mellan celler i kroppen). I sjukdomens tidiga 
stadie klarar det lymfatiska systemet av den ökade vätskan, men allt eftersom lipödemet 
fortskrider börjar lymfkärlen att vidgas som mikroaneurysmer (onormal vidgning av lymfkärlen) 
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och har en tendens att läcka. Den ökande interstitiella vätskan tillsammans med de läckande 
mikro- aneurysmerna leder i ett senare stadie till lipolymfödem (Buck & Herbst 2016).  
 
När sjukdomen får fortsätta att utvecklas kan den ökande mängden vätska och det ökade trycket 
på fettvävnaden orsaka ett stopp i lymfkärlen. Mängden vävnad och hud ökar kraftigt och knölar 
under huden ökar också och när sjukdomen har gått så långt kallas det för lipolymfödem (Dadras 
et al 2017). Al-Ghadban et al (2019) har i en studie studerat vävnaden hos kvinnor 
med lipödem och den visar att vävnaden i låren hos icke-feta kvinnor med lipödem har ett ökat 
antal blodkärl, makrofager (celler som ingår i immunförsvaret), utvidgade kapillärer och 
förstorade fettceller. Detta tyder på en inflammation. Angiogenes (en process där nybildning av 
blodkärl sker från redan befintliga kärl) föreligger hos patienter med lipödem och det ses en 
förändrad blodkärlsbild som är oberoende av fetma. I arteriolerna (minsta artärerna) ses fibrös 
vävnad och detta ses även i venolerna (de minsta venösa kärlen) men här ses även en utvidgning 
av kärlen. Vidare beskriver studien att kvinnor med lipödem har en ökad risk att drabbad av 
överrörlighet, venösa sjukdomar och sömnapné.  
  
 
Behandling 
Fettsugning används enligt Dadras et al. (2017) för att reducera fettvävnaden på områden med 
lipödem och efter fettsugningsoperationen rekommenderas kompression. Denna 
behandlingsmetod visar en god långsiktig effekt. Studien visar att deltagarna i snitt behövde 
genomgå tre fettsugningar där avlägsnad fettvolym hade ett medelvärde på 3106 ml per 
behandling. Klassisk fettsugning ska inte användas vid lipödem eftersom den metoden riskerar att 
skada lymfkärlen (Dadras et al. 2017).  Vid behandling med fettsugning av lipödem har det 
utvecklats specifika metoder för att minimera skador på lymfkärlen (Stutz & Krahl 2009). 
Fettsugning sker under narkos och priset för fettsugning av lipödem är i Sverige ca 70,000 kr och 
högre medan det i Estland kostar ca 30.000 kr, vilket innebär 1/3 del av priset. Då de flesta 
kvinnor behöver flertalet fettsugningar för att behandla lipödem och kostnaden blir hög leder det 
till att en del kvinnor söker hjälp utomlands. Då evidensläget ansågs för dåligt bekostar inte 
längre den offentliga vården fettsugning i Sverige, detta sedan 2018 (Region Östergötland 2018). 
 
Kompressionbehandling används även där inte föregående fettsugning utförs. Patienter med 
lipödem använder i första hand kompressionskläder.  Enligt Cooper-Stanton (2019) hjälper 
kompressionsbehandling lymfsystemet att bibehålla sin funktion och därmed minskar ansamling 
av vätska i vävnaden. 
 
I Fokusrapporten (2017) beskrivs det att det både saknas rekommendationer och riktlinjer kring 
behandling och diagnossättning från SBU (statens beredning för medicinsk och social utredning) 
och Socialstyrelsen. Möjligheterna idag för patienterna är att söka sig till fysioterapeuter inom 
primärvården men det råder oklarheter om patienterna egentligen får någon behandling. Då 
patientgruppen inte har ett specifikt vårdavtal finns det således ingen vårdkedja eller 
kunskapsstöd för diagnostisering och behandling (Stockholms läns landsting 2017). 
 

PROBLEMFORMULERING 
Vid genomgång av forskning kring lipödem och de konsekvenser som det kan leda till, går det att 
utläsa en risk för både sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande hos drabbade patienter.  De 
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drabbade kvinnorna har eller riskerar att få problem med smärtor, felställningar i knäleder, 
artrosutveckling, ätstörningar, depression, lymfödem, lipolymfödem och långsam sårläkning. 
 
Det råder oklarheter om huruvida de drabbade kvinnorna erbjuds vård och behandling för 
lipödemet inom offentliga sjukvården. Samma oklarhet gäller var dessa kvinnor får sin diagnos, 
om det är via den offentliga eller privata sjukvården. På grund av ovan nämnda konsekvenser är 
det av stor vikt att få mer kunskap om hur vården tar hand om denna patientgrupp.  
 
 
SYFTE 
Syftet är att kartlägga hur symtombilden ser ut och om drabbade kvinnor erbjuds hjälp och 
behandling i den offentliga vården.  
 
 
METOD 

Föreliggande studie är en deskriptiv kvantitativ studie. Studien är en tvärsnittsstudie, vilket 
betyder att data samlas in vid ett tillfälle. En tvärsnittsstudie är lämplig då studiens syfte är att 
beskriva förekomsten av en viss företeelse hos en population (Olsson & Sörensen 2011, s. 45). 
Vid kvantitativ metod är det viktigt att forskaren är objektiv och förberedd med strukturerade 
frågeställningar. För ett tillförlitligt resultat krävs ett stort antal deltagare med ett begränsat antal 
variabler. Resultatet skall präglas av reliabilitet, validitet och generaliserbarhet (Olsson & 
Sörensen 2011, s. 18).  
 
 
Genomförande och urval 
För att hitta deltagare till studien söktes det på Facebook för att se om det fanns några grupper 
gällande lipödem. Inledningsvis upptäcktes en grupp “Lipödem inte mitt fel” med ca 3016 
medlemmar. För att bli medlem fanns inget krav att ha en konstaterad diagnos, utan gruppen har 
skapats för att öka kunskapen kring sjukdomen. Kontakt med administratören för gruppen 
“Lipödem inte mitt fel” togs med frågan om tillåtelse att publicera en enkät. Efter inhämtat 
godkännande skrevs ett inlägg där deltagare efterfrågades och där enkäten sedan delades ut som 
en länk. Deltagarna fick också tillgång till informationsbrev om studien i samma inlägg (se bilaga 
2). Länken med enkäten fanns tillgänglig för medverkan under tidsperioden 7/11 - 17/11. 
Inklusionskriterierna var att de skulle ha diagnosen lipödem som var fastställd av en 
sjukvårdsprofession, vara över 18 år samt ha en god förståelse i svenskt tal och skrift. Det fanns 
inga exklusionskriterier. 
 
För att enkäten skulle nå ut till så många kvinnor som möjligt lades den också ut i tre andra 
Facebookgrupper  den 12/11 till den 17/11. Grupperna hittades på samma sätt som den första och 
de heter “Lipödemoperationer Sverige” med 1820 medlemmar, “Kompressionsleggings och 
annat, lipödem, även stora storlekar” med 1590 medlemmar och “Säkra lipödemoperationer-
Lipedema surgery-L.A.M.M” med 570 medlemmar. Under tidsperioden som enkäten var aktiv 
skrevs två inlägg i samtliga grupper som en påminnelse då nya inlägg ständigt inkom.  
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När enkäten stängdes ner hade det inkommit 348 svar. De inkluderande respondenterna var 
vuxna kvinnor från 18 år och uppåt med diagnosen lipödem, bosatta i olika delar av Sverige. 
 
Datainsamling 
I det fall där ett eget frågeformulär används bör relevanta frågor utformas. Inledande frågor ska 
vara enkla att besvara och frågor som kan upplevas som svåra ska besvaras efter dessa (Olsson & 
Sörensen 2011, s. 151). 
En för syftet lämpligt utformad enkät hittades ej och därför utformades ett frågeformulär med 
syfte att få svar på de frågor som studien avsåg belysa. Utformningen av dessa frågor baserades 
på inläsning av tidigare forskning kring lipödem och diskuterades mellan författarna och 
handledare för att möjliggöra att svaren i möjligaste mån skulle besvara frågeställningarna. 
 
Enkäten skapades i Google forms och bestod av totalt 20 frågor indelade i grupper kring 
bakgrund (tre frågor), vårdhistorik (tre frågor), diagnossättning (tre frågor), kunskaper (tre frågor) 
och symtom och behandling (åtta frågor), se bilaga 3. Frågorna var antingen utformade med flera 
givna svarsalternativ som deltagarna kunde kryssa i och några frågor var utformade utan givna 
svarsalternativ och deltagarna kunde med egna ord svara på frågan. 
 
Dataanalys 
Sammanställning av svaren påbörjades efter att enkäten stängts. Svarsresultaten sammanställdes 
som reella tal och procentuella andelar med hjälp av  Google forms. För att få en tydlig bild av 
resultatet redovisas detta med hjälp av tabeller och kolumndiagram. Deltagarna fick uppge vilken 
region de bor i och vid sammanställningen slogs dessa ihop för att visa boende i relation till 
sjukvårdens olika sex upptagningsområden (Västra Götalandsregionen 2019). Där deltagarna 
uppgett Hallands region som boendeort delades hälften till västra sjukvårdsregionen och hälften 
till södra sjukvårdsregionen. Detta gjordes eftersom att Halland ingår i både västra och södra 
sjukvårdsregionerna.  
  
 
Forskningsetik 
På SBU:s (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) hemsida fanns det inga 
riktlinjer för behandlingsmetoder vad det gäller lipödem (SBU 2019). Med tanke på avsaknaden 
av riktlinjer sågs ett behov av ytterligare studier i ämnet. Det finns krav på att visa eventuella 
risker och vinster och att vinsterna övervinner riskerna med forskningen. De grundläggande 
etiska kraven efterföljdes genom att respondenten fick ett informationsbrev där studien beskrevs 
och att lämnade uppgifter endast användes för studien. Deltagandet var frivilligt och utträde 
kunde ske om deltagande önskade och de lämnade samtycke att de ville medverka (Olsson & 
Sörensen 2011, s. 84–86).  
 
Etiska grundkraven 
Då deltagarna var anonyma och inte behövde uppge mer än ålder och region går det ej att härleda 
svaren till en person. I informationsbrevet informerades deltagarna om de fyra etiska grundkraven 
det vill säga: 

● informationskravet som uppfylldes genom inlägg på Facebook där information kring 
studien och dess syfte beskrevs. Där fanns också ett informationsbrev där det tydligt 
framgick vad deltagarnas medverkan skulle innebära (se bilaga infobrev).  

● Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna själva valde att svara på enkäten. 
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● Konfidentialitetskravet uppfylls då deltagare endast behövde uppge det åldersspann de 
befinner sig i och i vilken region de bor i. Dessutom hade endast författare och handledare 
tillgång till svaren.  

● Nyttjandekravet uppfylls genom att informationen endast kommer att användas i denna 
studien och det är ej möjligt att få fram vilka som deltagit (Olsson & Sörensen 2011, ss. 
84- 85). 

 
 

RESULTAT 
Deltagarna som uppgav sin ålder mellan 41-50 år var i majoritet med 35,9%. Kvinnorna som 
deltog var från 18 år och uppåt och bosatta runt om i Sverige indelade i de sex 
sjukvårdsregionerna. Utbildningsnivån varierade bland deltagarna men 
högskola/universitetsutbildning var i majoritet med 49,0% (Tabell 1). 

 
Tabell 1. Bakgrundskaraktäristika för deltagarna i studien  
Ålder 
   <40 år 
   >40 år 
 

      348 svar n (%) 
       90  (25,9) 
       258  (74,1) 

Sjukvårdsregioner 
   Norra 
   Uppsala- Örebro 
   Stockholm 
   Sydöstra 
   Västra 
   Södra 
  

      346 svar 
      38 (11) 
      90 (26) 
      77 (22,3) 
      50 (14,5) 
      52 (15,3) 
      40 (11,6) 

Utbildningsnivå 
   Grundskola 
   Gymnasium 
   Yrkeshögskola 
   Högskola / Universitet 

      342 svar 
      13 (3,8) 
      122 (35,7) 
      48 (14) 
      168 (49) 

 
 
 
Resultatet visar att majoriteten (72,3%) sökte vård för mellan 0-8 år sedan. De som sökte i den 
offentliga vården utgjorde 82,8%. Med en majoritet på 69,4% av deltagare var övervikt eller 
fetma den diagnos som oftast ställdes vid första besöket (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Deltagarnas vårdhistorik  
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När sökte du vård första gången 
   0-2 år sedan 
   2-8 år sedan 
   8-15 år sedan 
   Mer  än 15 år sedan 
 

347 svar n(%)  
115  (33,1) 
136  (39,2) 
35  (10,1) 
59  (17) 

Var sökte du först vård 
   Offentlig vård 
   Privat vård 
   Plastikkirurg 
   Annat  

348 svar 
288 (82,8) 
38 (10, 9) 
14  (4) 
26  (7,5) 
 

Fick du någon annan diagnos 
   Övervikt/fetma 
   Lymfödem 
   Annat  
   Ej relevant 

301 svar 
209 (69,4) 
15 (5) 
87  (28.9) 
84  (27,9) 
 

 
Sammanställning kring diagnossättning visar att 97,3% deltagare fick diagnosen 0-6 år sedan. Av 
deltagarna var det 52,1% som fick sin diagnos fastställd av en specialistsjuksköterska eller 
lymfterapeut, följt av läkare (44,1%). Gällande var, i bemärkelsen vilken vårdinrättning som 
deltagarna  fick diagnosen fastställd svarade majoriteten (41,7%) “Annat”, följt av vårdcentral 
(29,2%) (Tabell 3). 
 
Tabell 3. Omständigheter kring diagnossättning 
När fick du diagnosen 
   0-2 år sedan 
   2-6 år sedan 
   6-10 år sedan 
   Mer än 10 år sedan 

335 svar  n(%) 
203  (60,6) 
123 (36,7) 
6 (1,8) 
4  (1,2) 
 

Var fick du diagnosen 
   Vårdcentral 
   Sjukhus 
   Privat läkarmottagning 
   Annat 

336 svar 
98  (29,2) 
47  (14) 
69  (20,5) 
140 (41,7) 

Vem fastställde diagnos 
   Specialistssk el lymfterap 
   Läkare 
   Annan vårdpersonal 
    

338 svar 
176  (52,1) 
149  (44,1) 
58    (17,2) 

 
 
Nedan visar resultaten att 50,9% av deltagarna hade kunskap om lipödem vid första besöket. 
Medan endast 24,0% av vårdpersonalen hade kunskap om lipödem. 81,8%  av deltagarna svarar i 
enkäten att de fortfarande inte träffat någon vårdpersonal med goda kunskaper om lipödem 
(Tabell 4). 
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Tabell 4. Kunskap om lipödem 
Hade vårdpersonalen vid första besöket kunskap 
om lipödem 
   Ja 
   Nej  
   Delvis 

346 svar n(%) 
 
83 (24) 
232 (67,1) 
35  (10,1) 
 

Hade du kunskap om lipödem 
   Ja 
   Nej 
   Delvis 

346 svar 
176 (50,9) 
73  (21,1) 
100  (28,9) 

Har du idag träffat någon vårdpersonal med 
kunskap 
   Ja med goda kunskaper 
   Nej inte någon med tillräckliga kunskaper 
   Någon med delvisa kunskaper 
 

344 svar 
 
71 (20,6) 
184 (53,5) 
98 (28,5) 
 
 

 
 
Resultatet visar att deltagarna i hög utsträckning har samma symtombild med trycksmärta, 
svårigheter med kläder och skor, mjölksyra, kall hud, tyngdkänsla, blåmärken och svullnad. Det 
som skattas i lägst utsträckning är psykisk ohälsa 41,5% samt smärtor i knän 55,0% (Figur 1).  
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Figur 1. Symtombild före diagnostisering 
 
 
Utöver de fasta svarsalternativen gällande symtom kunde deltagarna själva fylla i andra symtom 
som de relaterade till lipödem. Av de 348 deltagarna uppgav 140 st (40,2%) andra symtom. Det 
symtom som var i majoritet med 58 (41,4%) svar var värk och smärta som ej utgick från knän. 
Därefter uppgav 19 (13,6%) deltagare att de led av trötthet, både fysisk och psykisk. Det 
framkom även att 17 (12,1%) deltagare upplevde besvär med knölar/risgryn under huden som vid 
celluliter. Det fanns fler symtom som uppgavs men ovan nämnda var de som flest angav. 
Symtombilden innan diagnostisering och idag ser relativt likartad ut, det vill säga att trycksmärta, 
svårigheter med kläder, mjölksyra, kall hud, tyngdkänsla, tendens till blåmärken och svullnad 
fortfarande anges i hög utsträckning. Vidare ses att psykisk ohälsa och smärta i knä fortfarande 
uppges i lägre utsträckning (Figur 2). 
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Figur 2. Deltagarnas symtom i dagsläget 
 
Gällande hur deltagarna skattar sitt allmänna hälsotillstånd hamnar “Någorlunda” i topp med 
40,1% medan endast 3,5% skattar sig som “mycket bra” (Figur 3). 
 

 
 
Figur 3. Bedömning av allmänt hälsotillstånd 
 
De behandlingsmetoder som flest deltagare blev erbjudna var kompression (44,0%) och råd om 
viktminskning (33,2%). Dock blev 24,8% inte erbjudna någon hjälp eller behandling (Figur 4). 
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Figur 4.  Behandlingsmöjligheter 
 
 
 
Av de deltagare som fick hjälp av den offentliga vården var den endast 1,2% som fick behandling 
med fettsugning, 40,6% fick hjälp med kompression, 9,4% fick behandling med lymfmassage. 
Det var också 1,2% av deltagarna som fick sin fettsugnings behandling bekostad av sitt 
försäkringsbolag och 16,1% som valde “Annat” (Figur 5). 
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Figur 5. Olika utförda behandlingar 
 
 
När deltagarna skattar sina symtom efter behandling ses en förbättring gällande blåmärken, 
tyngdkänsla, trycksmärta, svullnad, svårt med skor och kläder, kall hud, psykisk hälsa, tendens 
till mjölksyra och smärta i knän. Av deltagarna angav 21% att inga symtom har förändrats 
(Tabell 5). 
 
Tabell 5. Symtomförändringar efter behandling 
 
Symtom             Bättre               Sämre 
 
   Tendens till blåmärken 

305 svar n (%) 
109 (35,7) 

 305 svar n (%) 
  6 (2) 

   Tyngdkänsla 196 (64,3)   8 (2,6) 

   Trycksmärta 144 (47,2)   9 (3) 

   Svullnad 151 (49,5)   21 (6,9) 

   Svårt med skor och kläder 108 (35,4)   13 (4,3) 

   Kall hud på lipödem områden                                                                                                                                        110 (36,1)    8 (2,6) 

   Psykisk hälsa 126 (41,3)   11 (3,6) 

   Tendens till mjölksyra 111 (36,4)   8 (2,6) 

   Smärta i knän  86 (28,2)   17 (5,6) 
 

 
 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vald design, en tvärsnittsstudie, passade bra eftersom tiden för att genomföra arbetet var  
begränsad. Avsikten var att kartlägga i vilken utsträckning kvinnor med lipödem upplevde 
symtom och fick behandling av den offentliga vården. Inga befintliga enkäter hittades för detta 
ändamål, utan en enkät som passade syftet fick utformas på egen hand. Google forms är ett 
kostnadsfritt och enkelt program för utformning, distribution och enkel sammanställning av 
enkäten. Enkäten består av dels faktafrågor och dels upplevelse av kunskap och självskattad hälsa 
som exempelvis symtom och allmänt hälsotillstånd. Reliabilitet handlar om en mätnings 
oberoende av slumpfel och att resultatet skall bli detsamma vid alla mätningar (Olsson & 
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Sörensen 2011, s. 123). Detta kan uttryckas som resultatets pålitlighet. I detta avseende kan 
kvaliteten i den genomförda datainsamlingen rimligtvis ifrågasättas. Detta kan förklaras av att 
frågornas utformning baseras på författarnas inläsning på området i kombination med ovana vid 
kvantitativ metod. Frågan om allmänt hälsotillstånd är dock utformad efter 
Folkhälsomyndighetens undersökning i syfte att få data som kan jämföras med tidigare 
undersökningar. 

Studiens validitet handlar om huruvida resultatet verkligen ger en bild av det som var studiens 
syfte och att det är rätt sak som mäts (Olsson & Sörensen 2011, s. 124). Detta kan uttryckas som 
studiens tillförlitlighet. Validiteten i denna studie uppfylldes till viss mån då enkätfrågorna 
utformades efter syftet, men vid sammanställningen framkom det att validiteten inte var fullgod. 
Detta förklaras av att vissa av dessa frågor hade flera svarsalternativ. De borde ha begränsats så 
att deltagarna enbart kunde välja ett svarsalternativ. I syfte att ytterligare säkerställa kvalitéten 
genomfördes samtliga moment med båda författarna närvarande. Det bidrog till en kritisk 
självreflektion och diskussion. 

På Facebook fanns grupper och en möjlighet till att hitta deltagare och med tanke på antalet 
medlemmar i grupperna sågs en chans att få in ett stort svarsdeltagande. Totalt valde 348 kvinnor 
att svara på enkäten. Då urvalet inte är slumpmässigt så kan det dock leda till att urvalet inte är 
representativt för alla kvinnor med lipödem. Att lägga ut en enkät i en Facebook-grupp medför 
sannolikt att inte alla kvinnor når denna, då alla inte är aktiva på sociala medier. En 
generaliserbarhet i en studie handlar om att kunna se den data som har samlats in i ett brett 
perspektiv och om urvalets representativitet och storlek (Olsson & Sörensen 2011, s. 257). Även 
om urvalet alltså inte är slumpmässigt draget i denna studie, så är 348 deltagare en relativt stor 
grupp och därför kan resultatet ändå antas uttrycka något om populationen.  

När svarstiden för enkäten löpt ut utlästes resultaten i form av deskriptiv statistik i Google forms. 
Att redovisa resultatet i både löpande text och tabeller samt kolumndiagram blev ett sätt att 
åskådliggöra resultatet. På frågan där deltagarna själva fick ange symtom som ej fanns som givna 
alternativ redovisas de symtom som flest angett i löpande text.  

I samband med sammanställningen framgick det att det hade varit lämpligt att en del av frågorna 
endast skulle kunnat besvarats med ett alternativ. I vissa fall där flera svarsalternativ valts blev 
det mer otydligt att utläsa hur deltagarna uppfattat frågan.  
 

Resultatdiskussion 
Deltagande kvinnor var över 18 år med fastställd diagnos lipödem, boende över hela Sverige och 
med varierande utbildningsnivå.  De indelade åldersgrupperna blev alla representerade, dock 
något färre deltagare som var mellan åldrarna 18-30 år och över 61 år. Med tanke på att lipödem 
kan uppkomma redan när flickor går in i puberteten så finns det troligtvis ett stort antal unga 
kvinnor under 18 år som har lipödem och kanske är ovetande om detta. Deltagare i studien fanns 
inom alla regioner dock var Stockholm med 22,3% och Uppsala-Örebro med 26% 
överrepresenterade. Även gällande utbildningsnivån bland deltagarna fanns alla nivåer 
representerade. Den diagnoskod som idag gäller för lipödem fastställdes först i Januari 2017. 
Gällande antalet individer som är diagnostiserade eller behandlade för lipödem finns det ingen 
nationell statistik tillgänglig. Huruvida urvalet är representativt för populationen kvinnor med 
lipödem är svårt att uttala sig om. Det hade krävt en mer systematisk urvalsprocess. Följande 
beskrivna studier visar dock liknande åldersspann jämfört med denna studien. Dadras et al (2017) 
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utförde en studie med 33 kvinnor som var mellan 23 år och 64 år och median på 45 år. Vidare 
visar studien av Dudek et al (2016) där 120 deltagande kvinnor att majoriteten var mellan 35 år 
och 54 år. 

Vårdhistorik beskriver om var, när och hos vilken profession deltagarna har sökt vård. Resultatet 
visade att de flesta av deltagarna (82,8%) angav att de uppsökt den offentliga vården som första 
vårdkontakt. Vid det besöket fick 69,4% diagnosen fetma/övervikt, vilket kan tolkas som en 
bristande kunskap kring lipödem hos vårdpersonal. Herbst (2012) beskriver att lipödem lätt 
missdiagnostiseras, istället ställs just diagnosen fetma och livsstilsförändringar är då den enda 
rekommendationen som ges. Även Pouwels, Huisman, Smelt, Said och Smulders (2018) 
beskriver att patienter med lipödem missdiagnostiseras och blir inplanerade för 
magsäcksförminskande kirurgi. Även om patienten går ner i vikt på områden utan lipödem så blir 
lipödemsfett kvar på de drabbade områdena. 

Författarna kunde i Facebookgrupperna utläsa att flertalet kvinnor fått diagnos av en 
sjuksköterska med specialistkompetens som är verksam i Uppsala. Resultatet i tabell 3 om var 
patienterna fått sin diagnos visade att 41,7% svarade ”Annat”, och detta kan möjligen tolkas som 
att dessa kvinnor sökt sig till henne. I tabell 2 gällande var deltagarna först sökt vård kan även de 
som svarat ”Annat” eventuellt härledas hit.  

Samtidigt kan det konstateras att av deltagarna så uppger 24,0% att den vårdpersonal de träffade 
vid första besöket hade kunskaper om lipödem, medan 67,1% uppger att de vid första besöket 
inte träffade någon med kunskap om lipödem. Av deltagarna hade 50,9% själva kunskap om 
sjukdomen medan 21,1% ej hade kunskap.  
Idag är det vanligt förekommande att patienten inhämtat information om sitt sjukdomstillstånd på 
internet. Detta kräver att vårdpersonalen också följer med i den utvecklingen (Barnoy, Volfin-
Pruss, Ehrenfeld & Kushnir 2011). Okunskap kan bero på att forskningen om lipödem fortfarande 
är relativt begränsad och internationella experter är oeniga om flera punkter gällande exempelvis 
sjukdomens etiologi och vilken betydelse behandlingen har (Stockholms läns landsting 2017). 

Bristen på forskning och kunskap gör att det är möjligt att sjukdomen leder till fler 
komplikationer än vad som idag är känt. Som beskrivits under rubriken bakgrund drabbas 
både arterioler och venoler av fibros. Rockey, Darwin, Bell och Hill (2015) beskriver att en skada 
relaterad till en sjukdom i ett organ utlöser ett cellulärt och molekylärt svar som bildar 
vävnadsfibros. På kort sikt kan detta fibrinbildande svar anpassa sig men om det fortgår under 
lång tid skapas en ärrbildning i den funktionella vävnaden i ett organ som leder till dysfunktion i 
cellerna och senare organsvikt som följd.   
 
Viktiga framtida forskningsfrågor inkluderar de långsiktiga konsekvenserna av att ha en 
inflammation i kroppen och ett lymfsystem som inte fungerar som det ska.  
De behandlingar som erbjuds är mycket kostsamma för den enskilde individen vilket gör att 
många patienter väljer att söka sig utomlands för att minska de kostnader som en operation 
medför (Region Östergötland 2018). De kvinnor som drabbas av komplikationer och behöver 
söka vård i Sverige möter då med stor sannolikhet en vårdpersonal som saknar kunskap om såväl 
lipödem som den fettsugningsmetod som används som behandling. 
Föreliggande studies resultat belyser kunskapsbristen kring lipödem hos vårdpersonal inom 
offentlig vård. Här bör möjligheter till förbättring prioriteras speciellt med tanke på  andelen 
deltagare i enkäten som felaktigt fått diagnosen fetma eller övervikt. Om en patient som har 
lipödem endast får diagnosen fetma finns risk att patienten blir erbjuden en gastric bypass 
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operation som ej ger tillfredsställande resultat på områden med lipödem. Kostnaden blir hög ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv men också för patienten som utsätts för risker och ett 
vårdlidande. Patienten drabbas av ett fysiskt lidande genom att behöva genomgå operation med 
efterföljande smärta och besvär men även ett psykiskt lidande på grund av stigmatiseringen som 
fetma ger. Arman (2015 s. 43) beskriver att vårdlidande uppstår när vården inte blir god eller är 
frånvarande. Ett vårdlidande kan också uppstå när en patient ej blir betrodd eller tagen på allvar 
av vårdpersonal.  

Trots att 97,3% av 335 deltagare fick konstaterad diagnos mellan 0-6 år sedan, så uppgav 53,3% 
att de ansåg att de fortfarande inte hade träffat vårdpersonal med tillräckliga kunskaper enligt 
patienten.  Enligt Socialstyrelsen får all hälso och sjukvårdspersonal med mycket kunskap sätta 
en diagnos (Socialstyrelsen 2017). För att sjuksköterskan ska kunna ge en patient god vård krävs 
att denna kan synliggöra den medicinska faktan. Patienten kan genom att berätta om sin sjukdom 
och livssituation ge sjuksköterskan möjlighet att se patientens livsvärld. Livsvärlden ger en 
tydligare bild av hur patienten påverkas av sin sjukdom och sin livssituation (Ekebergh 2015 s. 
75). 

Majoriteten av deltagarna uppgav att de inledningsvis hade de flesta symtom som uppgavs som 
svarsalternativ. På frågan om vad de hade för symtom idag sågs endast en marginell förbättring 
medan de behandlade områdenas symtombild visade en tydlig förbättring. Detta kan möjligen 
tolkas som att den aktuella symtombilden beskriver att de fortfarande hade obehandlade områden 
kvar med kvarvarande symtom, men att den totala symtombilden trots allt hade lindrats. Med 
tanke på hur symtombilden med bland annat smärtor, trötthet och svullnad ser ut för dessa 
kvinnor kan en tydlig risk för fysisk ohälsa ses.  
Ett sjukdomslidande är ett lidande som kan bero på både sjukdomens symtom, önskan om en 
bättre hälsa och rädsla för sjukdomens långsiktiga konsekvenser (Arman 2015, s. 42). Att 
ständigt ha besvärande symtom och ej erbjudas behandlingsmöjlighet skapar med största 
sannolikhet en försämrad livskvalité hos dessa kvinnor.  Arman (2015, s. 44) skriver att 
maktutövning förekommer i hälso- och sjukvården och genom att inte ta patienten på allvar leder 
till att patienten får en känsla av maktlöshet. Vårdpersonalen har ett övertag gentemot patienten 
som kan leda till osäkerhet och en förminskning av det egna jaget.  

Enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport 2018 där Sveriges befolkning tillfrågades om upplevt 
allmänt hälsotillstånd angav 71,0% av deltagarna (16-84 år) att de hade en bra eller mycket bra 
hälsa. Detta skall jämföras med föreliggande studies enkät om lipödem där endast 36,4% uppgav 
att de hade en bra eller mycket bra hälsa. Att en patientgrupp med många symtom på ohälsa och 
där det saknas så mycket kunskap och dessutom föreligger ytterst begränsade 
behandlingsmöjligheter upplever sitt hälsotillstånd som så mycket sämre än den generella 
befolkningen är knappast förvånande. Herbst (2012) påvisar att ångest och depression är väldigt 
vanligt hos kvinnor med lipödem och hon hänvisar till en studie av Fife, Maus och Carter (2010) 
gjord på en klinik, som visar att kvinnor med lipödem är mer deprimerade än patienter med 
förlamningar. 

Vid jämförelse av behandlingar som bekostats via offentlig vård med de som bekostats av 
deltagaren privat så ses stora skillnader. Kompressionsbehandling var den behandling som den 
offentliga vården främst erbjöd (40,6%). Men andelen deltagare som själva har fått bekosta 
kompressionen är trots allt högre med 55,8%. Hur länge sedan de 40,6% av deltagarna som blivit 
erbjudna kompression fick hjälp med detta framgår inte av enkäten. Svenska ödemförbundet 
(SÖF) i Västra Götaland har samlat in information från upphandlingsansvariga i Sveriges 
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regioner med frågan hur det ser ut i de olika regionerna med rätten till kompressionsplagg (se 
bilaga 4). Tillgången till vård blir ännu tydligare när behandling med fettsugning jämförs. Där har 
offentlig vård erbjudit fettsugning till 1,2% av deltagarna. Region Östergötlands behovsanalys 
(2018) skriver att fettsugning inte bekostas av den offentliga hälso- och sjukvården sedan 2018 
med motiveringen att evidensen är för bristfällig. Resultatet kan tolkas som att de som erhållit 
behandlingen inom offentlig vård fick det innan 2018. Av deltagarna är det 36,0% som själva 
bekostat behandlingen med fettsugning. Fokusrapporten (2017) uppger att minst 2-3 operationer 
krävs men ofta krävs ytterligare operationer. Patienter behöver då även intensiv behandling med 
kompressionsplagg dagligen både före och efter fettsugning.  

Hållbarutveckling  
Personer med lipödem har mycket hälsoproblem och långtidskonsekvenserna är outforskade.  

Kostnader: 
Den kostnad som behandling i ett tidigt skede utgör borde rimligtvis bli mindre än om patienten 
utvecklar följdsjukdomar.  
 
Miljö: 
Tidig behandling skulle kunna förhindra exempelvis depression och därmed läkemedel som 
belastar miljön. 
 
Socialt:  
Komplikationer som lymfödem och därmed minskad rörlighet kan leda till isolering och därmed 
utanförskap.  
Genom att påvisa att det finns stora brister inom offentlig sjukvård för att tillgodose denna 
patientgrupps behov av vård och behandling kan vårt arbete bidra till att nå hållbar utveckling. 
 
 
SLUTSATSER 
 
Resultatet av denna studie visar att det finns stora kunskapsbrister inom offentlig vård kring både 
diagnosen lipödem, dess konsekvenser och de behandlingsmöjligheter som föreligger. Att det inte 
finns tillräcklig kunskap kring lipödem och att det krävs mer forskning beskrivs i både 
Fokusrapporten (Stockholms läns landsting 2017) och Behovsanalysen (Region Östergötland 
2018). 
 
Kvinnor med lipödem möts i hög utsträckning av okunskap och behandlingen sker sällan i 
offentlig regi. Deltagarnas symtombild består bland annat av kronisk smärta, tyngdkänsla och 
psykisk ohälsa som ofta leder till ett vårdlidande. Av de 305 deltagare som svarade på om de 
upplevde förändring av symtombilden på behandlade områden så angav flertalet att så var fallet. 
Men om inte behandling erbjuds i offentlig regi är det endast de som själva kan bekosta 
behandlingar som får tillgång till dem. När patienter känner att de inte är viktiga och står utanför 
sjukvården skapas ett stort vårdlidande. Utifrån insamlad information som presenteras i detta 
arbete så kan det tänkas att vårdlidande troligen upplevs av merparten av patienter med lipödem. 
Här har sjuksköterskan en viktig roll. Om sjuksköterskan har kunskap kring sjukdomen har hen 
bättre förutsättningar att se patientens livsvärld och skapa en personcentrerad vård.  
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Det är angeläget att fokusera på longitudinell forskning för att utreda lipödems långsiktiga 
medicinska konsekvenser. Men samma utredande strategi krävs även ur en samhällsekonomisk 
synvinkel, för att jämföra kostnader mellan att behandla lipödem så tidigt som möjligt och 
kostnader för eventuell psykisk och fysisk ohälsa om patienter med lipödem inte erbjuds 
behandling. 
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Bilaga 1 
Information och inlägget som lades ut i Facebook-grupperna 
 
Hej! 
Vill ni hjälpa till att öka kunskapen om Lipödem och hur det ser ut med möjligheterna till vård? 
Tack för insläpp! Jag studerar till sjuksköterska och går sista terminen. I sista terminen ingår att 
vi ska skriva ett examensarbete tillsammans med en klasskamrat. Jag och min klasskamrat har 
valt att utföra en enkätstudie där vi vill undersöka hur kvinnor med diagnosen Lipödem erbjuds 
hjälp från offentlig vård. 
Vi hoppas att så många som möjligt kan tänka sig att medverka eftersom det då kan bidra med 
viktig statistik om hur det ser ut i denna frågan. I samband med att länken läggs upp kommer vi 
bifoga ett informationsbrev med ytterligare information om studien. Om ni väljer att delta så är 
det helt anonymt och ni kommer att få en länk till en enkät med ca 20 frågor (tar ca 10-15 min att 
besvara), dessa sammanställs och när examensarbetet är klart kommer ni sedan kunna ta del av 
resultatet. 
Länken kommer att läggas ut datum 2019-11-07 och stängas datum 2019-11-17 kl 23:55, varför 
det är viktigt att ni inte väntar med att svara. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Karin & Emelie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

21 
 

 
Bilaga 2 
Informationsbrev till deltagarna 
 
Information om examensarbete på sjuksköterskeutbildningen:  
Lipödem - hur ser möjligheterna ut för behandling i offentlig vård och hur 
påverkas symtom av behandling 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar på Högskolan i Borås på Akademin för vård, 

arbetsliv och välfärd. Under utbildningens sista termin ingår det att vi ska göra ett examensarbete 

om något där vi anser att vi kan bidra med ny kunskap.  

 

Syfte med examensarbetet 

Det har kommit till vår kännedom att kvinnor med diagnosen lipödem ibland anser att de inte får 

önskvärd vård och hjälp för sin diagnos inom den offentliga vården. Därför anser vi att det är av 

stor vikt att kartlägga kvinnors erfarenheter kring detta. 

Vi har valt att göra en studie med hjälp av ett frågeformulär. Frågorna är utformade för att kunna 

visa i vilken utsträckning kvinnor i Sverige med diagnosen lipödem blir erbjudna behandling och 

vård inom den offentliga vården. Men även om symtomen förändrats efter eventuell behandling, 

detta oavsett om behandling skett via offentlig eller privat vård.  

 

Ansvar för studien 

Högskolan i Borås är en statlig myndighet och är huvudman för examensarbetet, vilket innebär 

att de är ansvariga för studien. Examensarbeten på Högskolan i Borås sker under handledning av 

på skolan anställda forskare.  

 

Deltagande 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge skäl till varför. 

Om du väljer att svara på frågorna i formuläret betraktar vi det som ett samtycke till att delta och 

om du skulle vilja avbryta din medverkan ska du kontakta examensarbetets ansvariga eller deras 

handledare (Kontaktuppgifter nedan).  
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Sekretess 

Enskilda uppgifter som samlas in kommer att hanteras med sekretess och inte delas till annan 

part. I formuläret kommer du få uppge din ålder och i vilken del i Sverige du bor. Du kommer 

inte behöva uppge ditt namn. 

 

Hur går deltagandet till? 

För att kunna delta är kravet att du är kvinna över 18 år och fått diagnosen Lipödem av någon 

vårdprofession.  

Studien är webbaserad, där en enkät med 11 st bakgrundsfrågor och 9 st frågor om symtombild, 

vård och behandling som ska besvaras.  

OBS Vi kommer att lägga ut enkäten i flera grupper så om ni är medlemmar i flera så fyll endast i 

enkäten på ett ställe. 

För att starta ditt deltagande klickar du på länken “Enkätstudie Lipödem”. Läs frågorna och 

markera de/det svarsalternativ som stämmer in på dig. När du svarat på samtliga frågor klickar du 

på Nästa och sedan på rutan Skicka. Svaren kommer sedan att sammanställas av oss och slutligen 

redovisas i form av beskrivande statistik i examensarbetet. 

OBS Studien är öppen mellan 20191107 - 20191117 kl 23:55 

 

Kommer jag kunna ta del av resultatet? 

Examensarbeten publiceras och finns tillgängligt i databasen DIVA när examensarbetet är 

examinerat. Vi kommer även att dela en länk på Facebookgruppen där ni kan ta del av 

examensarbetet.  

 

Ansvariga för examensarbetet: 

Karin Hermansson                                                     Emelie Bergmann 
s170249@student.hb.se                                            s170400@student.hb.se 
 0707-216996                                                             0739-222075 
 Handledare  

Karin Högberg, Borås Högskola . 
karin.hogberg@hb.se 
Telefon: 0736-325032 

 
 
 

mailto:s170400@student.hb.se
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Bilaga 3 
Enkät med frågeformulär till deltagarna 
 

Enkätstudie Lipödem 
1 a. Hur gammal är du? 

o   18 -30 år 

o   31 -40 år 

o   41 -50 

o   51 -60 år 

o   61 år och uppåt  

1 b. Vilken region bor du i? 

o   Stockholm 

o   Sörmland 

o   Uppsala 

o   Jönköpings län 

o   Kronoberg 

o   Kalmar län 

o   Gotland 

o   Blekinge 

o   Skåne 

o   Halland 

o   Västra götalandsregionen 

o   Värmland 

o   Örebro län 

o   Västmanland 
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o   Dalarna 

o   Gävleborg 

o   Västernorrland 

o   Jämtland Härjedalen 

o   Västerbotten 

o   Norrbotten 

o   Östergötland 

 1 c. Vilken är din högsta utbildningsnivå? 

o   Grundskola 

o   Gymnasium 

o   Yrkeshögskola 

o   Högskola/Universitet 

 2 a. När sökte du först vård för symtom på ditt Lipödem? 

o   0 - 6 månader sedan 

o   6 -12 månader sedan 

o   1 - 2 år sedan 

o   2 - 5 år sedan 

o   5 - 8 år sedan 

o   8 - 15 år sedan 

o   mer än 15 år sedan 

 2 b. Var sökte du först vård för symtom på ditt Lipödem (oavsett om du fick diagnos eller 
ej)? 

o   Vårdcentral 

o   Privat läkare via privat sjukvårdsförsäkring 

o   Plastikkirurg 

o   Specialistläkare inom offentlig vård 
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o   Specialist inom privat vård 

o   Annat 

 2 c. Om du inte fick diagnosen Lipödem vid det tillfället, fick du någon annan diagnos (fyll 
i alla alternativ som stämmer in på dig) 

o   Övervikt 

o   Fetma 

o   Lymfödem 

o   Annat 

o   Ej relevant 

 3 a. När fick du diagnosen Lipödem fastställd? 

o   6 månader sedan 

o   6 - 12 månader sedan 

o   2 år sedan 

o   2 -4 år sedan 

o   4 - 6 år sedan 

o   6- 8 år sedan 

o   8 - 10 år sedan 

o   10 år sedan eller mer 

3 b. Var fick du din diagnos fastställd? 

o   Vårdcentral 

o   Sjukhus 

o   Privatläkarmottagning 

o   Annat 

3 c. Vem fastställde diagnosen Lipödem (kan vara flera professioner som fastställt 
diagnosen)? 

o   Specialistsjuksköterska eller lymfterapeut 



 
 

  

26 
 

o   Sjuksköterska 

o   Allmänläkare 

o   Endokrinolog 

o   Plastikkirurg 

o   Arbetsterapeut eller annan vårdpersonal 

o   Annat 

 4 a. Hade den vårdpersonal du första gången träffade kunskap om Lipödem? 

o   Ja 

o   Nej 

o   Delvis 

 4 b. Hade du kunskap om diagnosen innan du blev diagnostiserad? 

o   Ja 

o   Nej 

o   Delvis 

 4 c. Upplever du att du idag har fått träffa någon vårdpersonal med kunskap om 
Lipödem? 

o   Ja, med goda kunskaper 

o   Nej, inte någon med tillräckliga kunskaper 

o   Någon med delvisa kunskaper 

 5 a. Vilka symtom hade du inledningsvis till följd av Lipödemet (fyll i alla symtom du hade 
före diagnostisering)? 
o   Trycksmärta 

o   Svårigheter att hitta skor/stövlar/ kläder som passade på områden med ökad lipödemsfett 

o   Psykiskt ohälsa som exempelvis depression till följd av lipödemet 

o   Lätt att få mjölksyra på områden med lipödem 

o   Kall på hudområden med lipödem 

o   Smärtor i knän 
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o   Tyngdkänsla 

o   Lätt att få blåmärken på områden med lipödem 

o   Svullnad 

5 b. Hade du några andra symtom på Lipödem som inte nämnts ovan? 

Ditt svar: ________________________________________________________ 

 5 c. Vilka symtom har du idag (fyll i alla symtom du upplever idag)? 

o   Trycksmärta 

o   Svårigheter att hitta skor/stövlar/ kläder som passade på områden med ökad lipödemsfett 

o   Psykiskt ohälsa som exempelvis depression till följd av lipödemet 

o   Lätt att få mjölksyra på områden med lipödem 

o   Kall på hudområden med lipödem 

o   Smärtor i knän 

o   Tyngdkänsla 

o   Lätt att få blåmärken på områden med lipödem 

o   Svullnad 

 5 d. Har du några andra symtom på Lipödem som inte nämnts ovan? 

Ditt svar:________________________________________________________ 

5 e. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

o   Mycket bra 

o   Bra 

o   Någorlunda 

o   Dåligt 

o   Mycket dåligt 

 6 a. Vad blev du erbjuden för hjälp, oavsett om du fick diagnos då eller ej (fyll i fler om det 
stämmer in på dig)? 

o   Hjälp med kompression 
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o   Remiss till annan annan läkare 

o   Remiss till lymfterapi 

o   Vårdpersonal ville hjälpa men visste inte vad han/hon skulle erbjuda 

o   Rekommendation om viktminskning, då läkaren ansåg att det var övervikt 

o   Operation (fettsugning) 

o   Annat 

o   Ingen 

 6 b. Vilken behandling har du gjort (här fyller du i alla eventuella behandlingar)? 

o   Fettsugning via offentlig vård 

o   Fettsugning via privat vård (bekostad av dig/ din släkt) 

o   Fettsugning via privat vård (bekostad via privat försäkring) 

o   Kompression via offentlig vård 

o   Kompression som bekostats privat 

o   Lymfmassage via offentlig vård 

o   Lymfmassage som bekostats privat 

o   Ingen behandling (svara ej på sista frågan, utan skicka in ditt svar) 

o   Annat  

6 c. Vilka symtom har ändrats på behandlade områden? 

o   Tendens till blåmärken har minskat 

o   Tendens till blåmärken har ökat 

o   Tyngdkänslan är bättre 

o   Tyngdkänslan är sämre 

o   Trycksmärta är bättre 

o   Trycksmärta är sämre 

o   Tendens till svullnad har minskat 
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o   Tendens till svullnad har ökat 

o   Lättare att hitta skor/stövlar/kläder som passar 

o   Svårare att hitta skor/stövlar/kläder som passar 

o   Huden på behandlade områden känns varmare än innan 

o   Huden på behandlade områden känns kallare än innan 

o   Bättre psykiskt mående 

o   Sämre psykiskt mående 

o   Mindre tendens till mjölksyra 

o   Mer tendens till mjölksyra 

o   Mindre smärta i knän 

o   Mer smärta i knän 

o   Annat 

o   Inga symtom har förändrats 
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Bilaga 4 
Sammanställning från olika regioners upphandling gällande kompressionsbehandling. 
 
 

Kartläggning av kompression Lymfan 4 2019[6815][2201].pdf  
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Bilaga 5 
Länkar med motioner som fått avslag från riksdagen. 
 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vard-for-kvinnor-med-
lipodem_H6021146 
 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/lipodem--en-sjukdom-dar-det-
behovs-mer-forskning_H6022265 
 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/lipodem---en-sjukdom-dar-det-
behovs-mer-forskning_H502259 
 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/diagnos-och-behandling-av-
sjukdomen-lipodem_H5022101 
 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vard-for-kvinnor-med-
lipodem_H3021424 
 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamstalld-vard_H7022073 
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vard-for-kvinnor-med-lipodem_H6021146
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/lipodem--en-sjukdom-dar-det-behovs-mer-forskning_H6022265
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/lipodem--en-sjukdom-dar-det-behovs-mer-forskning_H6022265
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